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Routepunt Visit Zuid-Limburg 
Opgericht in 2006 nadat onderzoek het volgende aantoonde:

ü Wandelen en fietsen zijn de hoofddoelen voor toeristisch bezoek aan Zuid Limburg

ü Tot die tijd hadden alle 19 gemeenten hun eigen routes en de staat van onderhoud was in het 

algemeen ‘slecht’ te noemen

ü Er waren niet voldoende verbindingen tussen de routes in de gemeenten

ü Er waren geen goede kaarten en de informatie was onvoldoende. Daarnaast werd een en ander 

nog niet in  promotie en marketing activiteiten meegenomen 

ü De regio anticipeerde niet op nieuwe ontwikkelingen

Advies: Maak één centraal aanspreekpunt / Routepunt namens alle gemeenten (voor heel Zuid-

Limburg en maak dit een onderdeel van de Visit Zuid-Limburg om een goede verbinding te krijgen met 

het verstrekken van informatie en de marketing van de routes



Rol van het Routepunt Visit Zuid-Limburg
ü Coördinatie van controle en onderhoud van alle bewegwijzerde wandel-, fiets-, ruiter-, en MTB routes 

in Zuid-Limburg
ü Onderhoud diverse themaroutes zoals oa Mergellandroute, Beekdaelenroute, Kalkbaan, Maasroute 

en Groenmetropoolroute 
ü Organiseren van een goede klachtenprocedure
ü Ontwikkelen van regionaal kaartmateriaal
ü Signaalfunctie, aanjagen en ontwikkelen van nieuwe routestructuren, zoals knopen-lopen
ü Anticiperen op nieuwe ICT ontwikkelingen (bijv digitalisering)
ü Economiseren van de routes: vele routes werden bij of langs ondernemers gelegd
ü Projectmanagement



Waarom komen gasten naar Zuid-Limburg?
1. Natuur en landschap : 62%

2. Rust en ruimte : 41%

3. Wandelen : 37%

4. Bourgondische sfeer : 30%

5. Winkelen : 29%

6. Fietsen : 21%

7. Grotten : 21%

8. Veel te doen, attracties : 14%

9. Specifieke steden : 13%  (Maastricht en Valkenburg meest genoemd)

10.Cultuur : 11%
Conclusie: De landschappelijke kwaliteit van het gebied (en de dingen die men daarin kan
doen–zoals wandelen en fietsen-) zijn verreweg de belangrijkste redenen voor een bezoek.



Wie bezoekt Limburg?

Uit onderzoek van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap blijkt 
dat 68% van de bezoekers aan de natuurgebieden uit Limburg afkomstig is.

Dus we wandelen, fietsen, mountainbiken en wielrennen er lustig op los met z’n allen... 



Fietsknooppunten Zuid-Limburg
In 1999 uitgerold na eerste netwerk in Belgisch Limburg 

Momenteel ca. 1.300 km en 175 knooppunten in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg voert het fietsnetwerk over fietspaden, 

landbouwwegen en holle wegen. Het onderhoud van de 

bewegwijzering wordt gedaan door Routepunt Visit Zuid-

Limburg in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten.



Voordelen fietsknooppunten 

• Overzichtelijk en eenvoudig systeem
• Identieke bewegwijzering in Nederland, België en Duitsland
• Attractieve fietspaden 
• Veilige fietspaden   
• Connectie met horeca
• Mogelijk om flexibel routes uit te stippelen
• Diverse online  planners van grote organisaties (Bijv Fietsersbond, Anwb en Fietsplatform)

Ongeveer 67% van de fietsers gebruikt de knooppuntborden als hulpmiddel voor het fietsen. 
Ze geven landelijk een 7,9 als waardering aan de fietsnetwerken.



Fietsnetwerk Zuid-Limburg anno 2022
• Toename aantal corona-fietsers

• Uitbreiding doelgroepen 

* Scooters * Wielrenners (veelal toeristen)

* Ebikes * Vakantiefietsers 

• Aanhaking nieuw fietsnetwerk in Aken (ca. 250.000 inwoners) in 2021

• Doorontwikkeling netwerk in Belgisch Limburg (Fietsen door het water ca. 1,6 miljoen fietsers sinds 

april 2016) 

• Landelijk is er weinig aandacht voor recreatieve uitdagingen

• Weinig overheidsafstemming tussen toerisme en verkeer

• In Zuid-Limburg amper doorontwikkeling sinds 1999



Fietsnetwerk Zuid-Limburg
Het recreatieve fietsknooppunten-netwerk is sinds 1999 nooit meer echt geëvalueerd/doorontwikkeld 

en dreigt momenteel aan zijn eigen succes ten onder te gaan door:

• Drukte op de paden

• Onveilige situaties



Fietsplan Zuid-Limburg 2.0 
Het concept Fietsplan Zuid-Limburg 2.0 is opgesteld in samenwerking met: 

* Fietsersbond * Viforis

* St. Natuurlijk Geuldal * Routepunt Visit Zuid-Limburg

Het plan bevat ca. 20 recreatieve fietsprojecten voor de doorontwikkeling van het Zuid-Limburgse 
fietsnetwerk:
• Verbetering van de spreiding in het Heuvelland 

• Verbetering fietsaanbod in zowel kwalitatieve en kwantitatieve zin

• Stimulering van verkeersveiligheid 

• Medegebruik voor utilitair gebruik



Concrete Heuvelland fietsprojecten:
• Spreiding via uitbreiding recreatieve fietsknooppuntenverbindingen tussen populaire heuvelland-

bestemmingen:
* Gulpen en Valkenburg * Gulpen en Slenaken 
* Maastricht en Valkenburg * Mechelen en Epen
* Mechelen en Slenaken * Noorbeek en Eijsden 
* Eys en Vijlen * Bruisterbosch en Ingber 
* Vaals en Epen * Vijlen en Partij 

• Creëren van fietsstraten op trajecten waar veel sluipverkeer zit. 

• Scooters enkel toestaan op paden die hiertoe geschikt zijn en daar ook routes voor creëren.

• Een vierde Amstel Gold Race-lus naar het Noord-Oosten aanleggen. 

• Gebruik maken van zoveel mogelijk bestaande wegen en indien noodzakelijk half-verhardingen aan te 
leggen via frezen en grind/grauwacke-verhardingen die in het landschap passen. 

• Recreatieve schakels tussen het Parkstad-route, Buitegoed, Maasroute en Ravel 38/39 en Vennbahn



Dank voor uw aandacht. 

Vragen?

Meer info:
Routepunt@visitzuidlimburg.nl
06-1372 9293 


